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NAF MC Tromsø 
 

 

Årsmelding og regnskap for 2016 

 

Styret i NAF MC Tromsø har i 2016 bestått av: 

 

Leder   Knut Ove Tanem  

Nestleder   Odd Ivar Jensen  

Økonomi  Børre Mofoss  

Medlemmer  Merete Bakkeby 

Didrik Widding 

Varamedlemmer Lill-Ann Harvey 

   Helge Botnmark 

 

Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden samt ulike arbeidsmøter. 

Generelt 

NAF MC Tromsø som ble etablert  1. juni 1998 er en MC-klubb organisert under NAF MC. 

Klubben er imidlertid formelt en komite under NAFs lokalavdeling i Tromsø og rapporterer til 

denne. 

 

NAF MC Tromsø – alle lokale motorsyklister skal kjenne til oss! 

Klubben har en målsetting om at samtlige motorsyklister i Tromsø-regionen skal kjenne til 

NAF MC, våre verdier og de aktiviteter vi står for. Vi inviterer aktivt inn personer som viser 

interesse og tror at vi gjennom dette over tid skal kunne bygge opp en aktiv klubb med 

engasjerte medlemmer. 

 

Medlemstall 

Dato Antall 

medlemmer 

Endr 

Antall 

Endring 

% 

Endring 

2011 

Følgere 

Facebook 

31.12.2011 112    30 

31.12.2012 130 18 16,1% 16,1% 330 

31.12.2013 168 38 29,2% 50,0% 521 

31.12.2014 198 30 17,9% 76,8% 627 

31.12.2015 220 22 11,1% 96,4% 687 

31.12.2016 245 27 12,3% 119% 750 

 

 

 

Vi passerte i 2016 224 medlemmer –det vil si en økning av medlemstallet med 100 % på 4 år. 

Ved årets slutt var det registrert 245 medlemmer. 
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På bildet ser vi fra venstre klubbens nestleder Odd 

Ivar Jensen sammen med den glade vinneren Hans 

Robert og hans Goldwing 1800. Premien ble et 

gavekort fra vår samarbeidspartner Jobb & Fritid 

As - og ble utdelt på Nord-Norge Treffet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret må si seg meget tilfreds med økningen i medlemstallet og håper gjennom planlagte 

aktiviteter både å aktivisere flere medlemmer og fortsette den positive utviklingen! 

 
Følgende viser utviklingen i medlemsantall for NAF’s MC-klubber fra slutten av 2011 til 

slutten av 2016: 

    

Endring 

2016    Endring 2012 Endring 2013 Endring 2014 Endring 2015 Endring 2011-15 

Klubb 31.12.11 31.12.16   antall % 

 NAF MC Alta 54 83   4 5,1 % 

 NAF MC Aust-Agder 0 50   6      13,6 % 

 NAF MC Bergen 722 913   52 6,0 % 

 NAF MC Hadeland  12  12  

 NAF MC Hallingdal 110 134   15 12,7 % 

 NAF MC Harstad 165 200   15 8,1 % 

 NAF MC Indre Hordaland 71 91   8 9,6 % 

 NAF MC Innherred 162 180   5 2,9 % 

 NAF MC Jæren 152 205   5 2,5 % 

 NAF MC Mjøsa 438 559   43 8,3 % 

 NAF MC Møre og Romsdal 0 305   42      16,0 % 

 NAF MC Nordhordland 111 120   1 0,8 % 

 NAF MC Notodden 189 232   -1 -0,4 % 

 NAF MC Oslo 1 454 1963   101 5,4 % 

 NAF MC Ringerike 74 143   9 6,7 % 

 NAF MC Romerike 399 513   47 10,1 % 

 NAF MC Sarpsborg Rakkestad 298 403   5 1,3 % 

 NAF MC Solør, Vinger, Odal 144 175   16 10,1 % 

 NAF MC Stavanger 356 490   27 5,8 % 

 NAF MC Sørlandet 174 234   19 8,8 % 

 NAF MC Tromsø 112 245   25 11,4 % 

 NAF MC Trondheim 664 784   17 2,2 % 

 NAF MC Valdres 34 44   2 4,8 % 

 NAF MC Vestfold 332 482   25 5,5 % 

Totalsum 6 215 8 559   500 6,2 % 

 
  

https://www.facebook.com/oddivar.jensen
https://www.facebook.com/oddivar.jensen
https://www.facebook.com/JobbOgFritid/
https://www.facebook.com/JobbOgFritid/
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Medlemsaktiviteter: 
Vi har i 2016 hatt følgende aktiviteter: 

Dato Tema 

Mai / 

Juni 

Trafikksikkerhetskurs. Det ble avviklet 5 TS kurs under kyndig 

veiledning fra våre styremedlemmer Merete og Helge.  

30.05 Motorsykkelens dag . 

29.06 Arrangerte NAF MC Landstreff i samarbeid med NAF MC 

Harstad. 

Se egen sak. 

18.08 Årets tradisjonsrike softistur! 

Lørdag 17.9 var 36 motorsykler med til sammen 42 personer på vår 

tradisjonell softistur. 

 

 

12.09 NAF-dagen på glattkjøringsbanen 

Ansvarlige for innedel/kafe 

 

Lokale medlemsfordeler 

Styret synes det er viktig å kunne tilby lokale medlemsfordeler – dette både i forhold til det 

enkelte medlem men også for å vise fram lokalt næringsliv. 

Vi synes også at begrepet étt NAF´ er positivt og gjør derfor også alle våre lokale avtaler 

tilgjengelig for samtlige mer enn 8000 medlemmer i NAF MC. Å gjøre avtaler tilgjengelig for 

alle 0,5 millioner NAF-medlemmer er i praksis vanskelig og ofte uinteressant for leverandørene 

– derfor holder vi oss i denne sammenheng til étt NAF MC. 

 

 

Ny medlemsfordel for alle medlemmer av NAF MC: 

DekkTeam - byens beste dekkavtale for MC 

 

Har du behov for nye dekk til sykkelen? Vi har 

forhandlet en meget god avtale hos DekkTeam på 

Skattøra for deg som er medlem av NAF MC! 

Vårt utgangspunkt er at du som medlem i NAF 

MC skal slippe å sjekke andre alternativer - og 

være trygg på at du både får gode dekk, en solid 

leverandør med høy servicegrad og dette til en 

god pris.   

 

 

Ta kontakt med Sondre Hjelmevoll hos DekkTeam As avd Tromsø for en pris akkurat til din 

sykkel. Du kan velge om du vil levere sykkelen og få dekkene ferdig montert på denne – eller 

spare litt ved å levere hjulene hos dem og ordne demontering/montering på sykkelen selv. 

https://www.naf.no/her-finner-du-naf/mc-klubber/nafmctromso/lokale-medlemsfordeler/dekkteam---byens-beste-dekkavtale/
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Dekkteam har både nødvendig godkjenning, kompetanse og utstyret som skal til! Men husk- 

våre avtalte priser gjelder bare deg som er medlem av NAF MC!  

Kontaktinformasjon: 

Dekkteam AS avd Tromsø ,Skattøraveien 50, 9018 Tromsø     

Sondre Hjelmevoll    Telefon 941 30053     tromso@dekkteam.no 

Arne Moen                Telefon 941 30020     arne.moen@dekkteam.no 

 
Som motorsyklist er du velkommen til å teste vår avtale på Vollan 

Gjestestue når du er innom i godværet:  

Vi har innført begrepet NAF MC Kombo til kr 55,- (2016). Dette er kaffe og 

softis evt kakao og softis. 

Tilbudet gjelder selvfølgelig alle på 2 hjul! http://www.vollangjestestue.no/ 

 

 

Les mer om eksisterende og nye avtale på våre websider – 

naf.no/nafmctromso 

 

MCseminar 2016 

NAF MC Tromsø deltok med 4 delegater (Knut Ove Tanem, Odd Ivar Jensen, Børre Mofoss og 

Lill-Ann Harvey) på MC-seminaret i Harstad i mars 2016. For klubben er dette en viktig arena 

for både å bli kjent og delta. 

Fra klubben er Børre Mofoss valgt inn i den sentrale MC-komiteen for perioden 2015-2017. Mc-

komiteen legger premisser og fungerer som et overordnet styre for den aktiviteten vi driver. 

 

NAF MC Landstreff 2016 

Årets landstreff var et samarbeidsprosjekt mellom NAF MC Tromsø og NAF MC Harstad. 

Allerede høsten 2015 ble det forberedende arbeidet satt i gang ved en arbeidsgruppe bestående 

av:  

 

Fra venstre: Knut Ove Tanem - Nestleder 

(Tromsø), Hanne Haga (Harstad), Tom 

Øyen (Harstad), Harald Bergland - Leder 

(Harstad), Odd Ivar Jensen (Tromsø), Børre 

Mofoss (Tromsø) 

 

 

 

 

 

Gjennom vinteren ble det noen turer fram og tilbake mellom de to vertsbyene, og på MC 

Seminaret i Harstad i mars 2016 kunne arbeidsgruppen presentere arbeidet så langt.  

 

mailto:tromso@dekkteam.no
mailto:arne.moen@dekkteam.no
https://www.facebook.com/VollanGjestestue/
https://www.facebook.com/VollanGjestestue/
http://www.vollangjestestue.no/
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Nytt i forbindelse med NAF MC Landstreff var markedsføringen vi klarte å få til på epost til 

samtlige medlemmer i NAF MC samt på 

Facebook : www.facebook.com/NAFMCLandstreff/  

og på hjemmesidene www.naf.no/nafmclandstreff2016. 

 

Her ble det stadig flere følgere som hele tiden kunne følge utviklingen fram mot treffet. Her ble 

samarbeidspartnere presentert, samt turforslag lagt ut. Praktisk informasjon rundt påmelding 

og etter hvert program ble også lagt ut her.  

Det innebærer mye arbeid å arrangere et slikt treff, og arrangementskomiteen hadde 

uvurderlig hjelp fra 16 «frivillige» som hadde stødige hender rundt alt som skjedde i løpet av 

treffhelga.  

 

 

 

Selve treffet ble arrangert uten større incidenter, selv om været nok kunne ha vært noe bedre. 

http://www.facebook.com/NAFMCLandstreff/
http://www.naf.no/nafmclandstreff2016
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Bilder: Her fra lunchen på fellestureren lørdag, og turdeltakerne ved Aursfjorden. Alle var 

enige om at det hadde vært en fin tur! 

 

75 deltakere koste seg på treffet, og arrangørene var godt fornøyd med både oppmøte og 

gjennomføring.  

Og som seg hør og bør: Under festmiddagen på lørdag ble det kåret både størst og lengst og 

eldst og yngst og i det hele tatt: Et helt fantastisk treff! 

 

 

Vi gratulerer NAF MC Romerike som tok nesten 

alle prisene som ble utdelt ved festmiddagen i 

kveld - dette i tillegg til at Trine Bertram Hagen 

på vegne av klubben mottok statuett i forbindelse 

med klubbens 25-års-jubileum: 

Cecilie Bentzen fikk både prisen for yngste delta-

ker og lengst kjørte hulder. 

NAF MC Romerike fikk pris for lengst kjørte 

klubb - og største klubb på treffet. 

Av de øvrige prisene fikk Arne-Magne Hardersen 

fra NAF MC Harstad prisen for eldste deltaker. 

Lengst kjørte troll var Odd Helge Time fra NAF 

Mc Jæren. 

 

Vi møtes igjen i Bergen 2017? 

 

  

https://www.facebook.com/nafmcromerike/
https://www.facebook.com/trinebertram.hagen
https://www.facebook.com/arnemagne.hardersen
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010038886500
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